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Pod heslem „Bergamo is now the world capital of the

Bordeaux blend!“ se 24.–26. listopadu 2005 v tomto 

historickém městě a stejnojmenné provincii regionu

Lombardie uskutečnil první ročník soutěže vín 

Emozioni dal Mondo – Merlot e Cabernet insieme. 

Region Lombardie produkuje sice méně vína než sousední

Piemont, Benátsko a Emilia-Romagna, avšak v konzumaci vína

se řadí na přední místo v Itálii. Jeho hlavní město, bankovní

a módní centrum Milán, se může pochlubit i velmi rozvinu-

tým trhem s vínem. A zdejší produkce vín? Lombardie je nej-

významnějším výrobcem šumivých vín v Itálii, hlavním cent-

rem této produkce je Franciacorta. Zatímco významným

zdrojem dobře pitelných a poměrně levných červených vín

je oblast Oltrepo Pavese, pokud jde o bílá vína, je třeba

vyzdvihnout oblast Lugana, jež je známa produkcí bílých vín

z odrůdy Trebbiano di Lugana. V alpské oblasti Valtellina po-

blíž švýcarských hranic se pěstuje vzácná modrá odrůda Neb-

biolo, která dává vysoce ceněná vína, jež se svou finesou

mohou rovnat vínům Barolo a Barbaresco, slavným vínům

vyrobeným z této noblesní odrůdy v sousedním Piemontu.

Podoblasti Valtelliny – Grumello, Inferno, Sassella a Valgella

– se navíc mohou pyšnit označením Valtellina Superiore

DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Málo-

kdo ovšem ví, že vinařská zóna Valcalepio je dnes domovem

bordeauxských odrůd Cabernet Sauvignon a Merlot. 

Odrůdy Cabernet Sauvignon a Merlot byly poprvé v Itálii vysa-

zeny v roce 1820 poblíž Marenga a o 165 let později, v roce

1985, tyto kultivary reprezentovaly pouhá 2 % veškeré výsad-

by révy vinné v Itálii, jelikož pro vína s označením DOC

(Denominazione di Origine Controllata) nebyly povoleny. Po změ-

nách v italských vinařských zákonech, které v 90. letech

minulého století zavedl ministr zemědělství Giovanni Goria,

čítá současný stav 44 500 ha z celkové výsadby, přičemž Mer-

lot se stává šestým nejvysazovanějším kultivarem v celé Itálii.

Pod patronací a ostřížím okem OIV (Office de la Vigne et du Vin),

mezinárodní organizace se sídlem v Paříži, která monitoruje

veškeré dění kolem révy vinné a vína ve vinařských zemích,

byla vybrána právě oblast Valcalepio jako dějiště nové soutěže

vín Emozioni dal Mondo – Merlot e Cabernet insieme, což v praxi zna-

mená, že ji už žádná jiná vinařská země nebude moci uspořá-

dat. Tím se Bergamo, ležící uprostřed této oblasti, stalo hlav-

ním městem pro tzv. Bordeaux blend.

Oblast vinařské zóny Valcalepio se rozkládá na úpatí pohoří

obklopujícího město Bergamo, mezi řekou Adda a jezerem

Iseo, a táhne se přibližně po délce 70 km. V roce 1977 bylo

za účelem podpory a propagace místních vín založeno 

Conzorzio Tutela Valcalepio. Zdejší produkce činí 1,5 milionu

láhví ročně. Produkují se zde pouze čtyři druhy vín: Valcale-

pio Bianco, Valcalepio Rosso, Valcalepio Rosso Riserva a Val-

calepio Moscato Passito, všechna nesoucí označení DOC. 

Pro výrobu bílých vín se pěstují odrůdy Chardonnay, Pinot

Grigio a Pinot Bianco, pro výrobu červených vín pak již 

zmíněné kultivary Cabernet Sauvignon a Merlot. Polosuché

bobule zvané passito odrůdy Moscato di Scanzo, zvané též

Metera (jedná se o subvarietu odrůdy Moscato), dávají rustikál-

ní červené víno stylu slámových vín zvané Moscato Passito,

jež se produkuje pouze ve velmi omezeném množství. Vyzna-

čuje se teplým, mahagonovým rouchem s aromatem evokují-

cím koření, exotické ovoce a dohořívající dřevo v krbu,

zatímco v chuti je úžasně opulentní, nádherně strukturované,

suché a nekonečně dlouhé. A právě tato čtyři vína tvořila

doprovod pokrmům, podávaným v době konání soutěže.

Organizátoři Emozioni dal Mondo, Consorzio Tutela Valcalepio,

pozvali v listopadu loňského roku do Bergama zahraniční

novináře píšící o víně, kteří spolu s italskými enology v hotelu

Excelsior po dva dny hodnotili více než stovku přihlášených

Bordeaux blend v Itálii
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vzorků. Prezident Consorzia, hrabě Bonaventura Grumelli Ped-

rocca, soutěž oficiálně zahájil během galavečeře v hotelovém

restaurantu Colonna slavnostním projevem. 

Na programu akce však kromě degustace a hodnocení vín pod

vedením profesora Maria Fregoniho (OIV) a Alaina Bertranda

z univerzity enologie v Bordeaux bylo také zasedání členů

organizace FIJEV (mezinárodní federace novinářů se zaměře-

ním na víno a vinařství) a exkurze do vinařství Gandosso, Tal-

larini a Rocchetta. Po slavnostním vyhlášení výsledků v Castel-

lo di Grumello následovala u kulatého stolu závěrečná diskuze

degustátorů a přednášejících odborníků a nechyběla ani pře-

hlídka soutěžních vzorků pro veřejnost.

Čtyři degustační komise konkurzu vín Emozioni dal Mondo, sklá-

dající se z profesionálů z Austrálie, Belgie, České republiky,

Francie, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Německa, Nizozemska,

Polska a Řecka, udělily jednu velkou zlatou medaili vínu

Quattro Vicariati di Cavit (Ca Vit, Trentino), 16 zlatých a 13

stříbrných medailí, z nichž celkem 10 (tři zlaté a sedm stříbr-

ných) získala vína z oblasti Valcalepio DOC Bohužel do kon-

kurzu nebyla přihlášena žádná vína z ČR. Doufejme, že se tak

stane ve druhém ročníku soutěže letos na podzim!
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